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Voorwoord 
 
Na vele jaren van voorbereiding neemt Stichting Folkingestraat Synagoge (SFS) in het voorjaar van 
2021 de nieuwe museale presentatie in het monumentale gebedshuis in gebruik. Het duizenden 
jaren oude verhaal van het jodendom, wordt op een hypermoderne manier getoond, zonder dat we 
het typische karakter van de synagoge uit het oog verliezen. De synagoge is een locatie waar mensen 
van alle (culturele) achtergronden elkaar ontmoeten, in dialoog komen en begrip creëren voor 
elkaar. Dé plek bij uitstek waar je in aanraking komt met de joodse cultuur en de Groninger 
geschiedenis. In het jaarplan 2021 presenteert SFS de ambities en het cultureel aanbod voor 2021.  
 
Op alle vlakken in de maatschappij zijn de gevolgen van de COVID-19-pandemie merkbaar. Zo ook in 
de synagoge. Vele activiteiten zullen naar verwachting in de eerste helft van 2021 nog niet kunnen 
worden uitgevoerd of zullen aangepast worden op de nieuwe normen, waarbij preventie voorop 
staat. Onder deze bijzondere omstandigheden ontstaan gelukkig nieuwe initiatieven en 
samenwerkingsverbanden, die we in dit jaarplan aankondigen. 
 
SFS is open, gericht op samenwerking en deelt kennis met collega-instellingen in stad en provincie. 
Wij zijn een platform voor creatief talent en voor (burgerschaps)educatie. Wij bieden zowel de kunst- 
als de erfgoedsector in stad en provincie Groningen een (inter)nationaal podium. SFS beweegt zich in 
het landelijke netwerk van (joods) erfgoed en werkt daarin intensief samen met creatieve 
ondernemers uit de nabije omgeving en opleidingen, zoals de Rijksuniversiteit Groningen, 
Hanzehogeschool en Stenden Hogeschool. De synagoge behoort daarmee tot de basisvoorzieningen 
binnen de culturele infrastructuur van Groningen. 
 

 
Foto: Anton Tiktak, Arte del Norte (Collectie Groningen) 
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1 Beleidsspeerpunten 2021 
 
Inleiding  
Het beleid is gericht op verbinden en het betrekken van zoveel mogelijk doelgroepen bij ons verhaal  
en ons culturele aanbod. Dit was tevens de aanleiding om over te gaan tot de museale herinrichting. 
Binnen deze gloednieuwe presentatie spelen onze educatieve activiteiten een hoofdrol. Door middel 
van samenwerking met culturele en erfgoedinstellingen in de stad, de provincie en in het Duitse 
grensgebied, maar ook door stageplaatsen te creëren voor studenten en hen mee te laten denken en 
werken bij het opzetten van projecten, zoals exposities, activiteiten voor jongeren. Middels dit beleid 
wil SFS een bijdrage leveren aan de doelstellingen zoals die verwoord zijn in de cultuurnota’s van de 
Provincie Groningen en de Gemeente Groningen. 
 
Helaas is COVID-19 een bijzonder onzekere factor in onze jaarplanning. Wat oorspronkelijk gepland 
stond voor 2020 is deels verschoven naar 2021. Dat geldt ook voor de museale herinrichting. 
Ondanks de huidige problematiek, kan de nieuwe permanente expositie in mei 2021 opgeleverd 
worden. 
 
1.1 Synagoge Groningen: waar de Joodse cultuur en de Groningse geschiedenis elkaar raken 
Na vele jaren van voorbereiding nemen we in juni 2021 onze nieuwe museale presentatie in gebruik. 
De eeuwenoude Joodse cultuur, Thora & traditie, worden op een aansprekende en eigentijdse 
manier verbeeld in de synagoge. De expositie is evenals het Jodendom alles behalve statisch. Het 
nodigt uit tot ontdekking, verwondering en dialoog. In een maatschappij waarin tegenstellingen 
steeds scherper lijken te worden, acht SFS educatie van groot belang. SFS levert hier een bijdrage aan 
door een doorlopend educatieprogramma afgestemd op verschillende doelgroepen van basisschool 
tot academisch senioren onderwijs. De vijf eeuwen van Joodse aanwezigheid in de provincie 
Groningen komt de bezoeker overal in de expositie tegen. Dit maakt SFS in Noord-Nederland uniek 
voor bezoekers uit alle windstreken: we vertellen – zoals de uit Winschoten afkomstige historicus en 
dichter Jaap Meijer zou zeggen – ‘’t verhoal van ’t olle volk’. Naast een educatief centrum is SFS 
eveneens het ontmoetingscentrum voor verschillende culturele uitingen: kunst, muziek, wetenschap 
en tijdelijke exposities vullen onze activiteitenkalender ook in 2021. 
 

 
De Folkingestraat met uitzicht op de synagoge. Wekelijks worden rondleidingen 

 door de vroegere Joodse buurt aangeboden. 
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1.2 Oral History Project: ‘Joods leven in de grensregio’ (zie ook Jaarplan 2020) 
Binnen het grensoverschrijdende INTERREG-V A programma ‘Joods leven in de grensregio’ werkt SFS 
samen met de Ehemalige Jüdische Schule (EJS) in Leer. Vanuit de EJS worden de migratiebewegingen 
in de 18e tot begin 20e eeuw van Joden in de grensregio onderzocht. SFS biedt structurele 
ondersteuning aan het onderzoekswerk. Het resultaat van de onderzoeksinspanningen wordt door 
de EJS in 2021 gepresenteerd in een publicatie en een online-symposium. Binnen het project is SFS 
hoofdverantwoordelijk voor het Oral History Project. Door middel van video-interviews (orale 
geschiedenis) worden nieuwe inzichten verkregen in de relaties – denk aan culturele, economische 
maar ook sociale – tussen de (vroegere) Joodse gemeenschappen in de grensregio. Verhalen worden 
als het ware gevangen in beeld en geluid. Zowel de resultaten uit het wetenschappelijk onderzoek, 
als de ‘gesproken’ verhalen worden in de zomer van 2021 verwerkt in een reizende tentoonstelling 
die een definitieve plaats zal krijgen in de permanente museale inrichting in de Groninger synagoge.  
Voor de museale inrichting heeft SFS in 2019 expositiemaakster Willy van der Schuit aangesteld als 
projectleider. Documentairemaakster Liefke Knol leidt het Oral History Project. Een afvaardiging van 
het bestuur, management en een externe deskundige vormen met de projectleiders een stuurgroep 
die toezicht houdt op deze omvangrijke projecten.  
 
De museale herinrichting en het oral history project worden financieel mogelijk gemaakt door: 

- J.B. Scholtenfonds & H.S. Kamminga Fonds 
- Interreg Deutschland Nederland 
- Rothschild Foundation 
- Anonieme fondsen 
- Mondriaan Fonds 
- Vfonds 
- VSBfonds 
- Provincie Groningen 
- Gemeente Groningen 
- Prins Bernhard Cultuurfonds, Landelijk 
- Prins Bernhard Cultuurfonds, Groningen 
- Emmaplein Foundation 
- Fonds Evert Potjer 
- Stichting Folkingestraat Synagoge (zelfwerkzaamheid) 
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2 Activiteiten 2021: Ontwikkeling en verspreiding van het verhaal van het Joodse leven tot 
op de dag van vandaag  

   
In het jaar 2021 zullen we voor het eerst in een vernieuwde, heringerichte synagoge werken. We 
verwachten dan ook veel belangstelling voor bezichtiging en rondleidingen. Naast ons reguliere 
aanbod bestaande uit de permanente educatie-programma’s en ruime openstelling voor bezichtiging 
en rondleidingen, bieden we ook een gevarieerd cultureel aanbod in de vorm van activiteiten. Zo 
draagt SFS actief bij aan de ontschotting van de kunst- en cultuursector in Groningen. Beeldende 
kunst, podiumkunst, historie, dans, fotografie, educatie en religie: het komt allemaal aan bod in de 
synagoge! Voor de programmering: zie bijlage (onder voorbehoud van maatregelen i.v.m. Covid-19). 
  
2.1  Ontwikkeling onderwijsprogramma’s  
Binnen de museale inrichting zijn verschillende educatieve leerlijnen ontwikkeld. Groepen krijgen 
een op hen afgestemde rondleiding. Voor basisscholieren op een speelse wijze, voor academische 
studenten met een intellectuele benadering. Om de bekendheid van het Joodse verhaal in Groningen 
te vergroten heeft SFS enkele doelstellingen geformuleerd op het gebied van educatie: 

- Elke scholier uit de provincie Groningen bezoekt minstens één keer een synagoge. 
- Elke scholier uit de provincie Groningen komt tijdens zijn schooltijd in aanraking met het 

Joodse erfgoed in de eigen leefomgeving. 
- Elke leerkracht in opleiding bezoekt minstens één keer een synagoge en volgt daar een 

educatief programma. 
Dit laatste realiseren we door leerkrachten in opleiding (NHL-Stenden, Hanze Hogeschool, 
Rijksuniversiteit Groningen) te ontvangen voor een tweeledig programma: inhoudelijke kennis en 
een workshop met onze educatieve hulpmiddelen. 
 
Naast het permanente aanbod, biedt SFS ook tijdelijke en thematische educatieprogramma’s aan en 
dit doen we veelal met partners. 
 
  

Basisscholieren bezoeken de synagoge in het kader van het educatieproject ‘De Tweede Wereldoorlog 
Dichterbij’ en – foto rechts – volwassenen nemen verkleed deel aan een speciale Poerim-rondleiding.  
 
 
Hoe en met wie: 

- SFS werkt samen met de andere synagogen in de provincie Groningen, en Noordoost 
Nederland (Syneon) en wisselt ideeën uit en zoekt waar mogelijk aansluiting en 
samenwerking bij educatieve programma’s. 

- Het succesvolle educatieprogramma ‘Vervolging & Vrijheid: toen en nu’ wil SFS samen met 
het GRID-Grafisch Museum permanent aanbieden. Dit kunnen we voor basisscholen tegen 
een relatief lage kostprijs aanbieden dankzij projectsubsidies. Basisscholieren maken kennis 
met het joodse leven en maken op straat kennis met acteurs die een historisch personage 
verbeelden: meester Stern, Julia Culp of goochelaar Ben Ali Libi.  



6 
 

 
Links: Jan Visser als Ben Ali Libi (Michel 
Velleman) vertelt het levensverhaal van de in 
Groningen geboren goochelaar. 
Onder: In de synagoge de creatieve uitwerking 
onder begeleiding van GRID-medewerkers. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- SFS werkt al drie jaar samen in het educatieproject ‘De Tweede Wereldoorlog Dichterbij in 
Groningen’ van het RHC Groninger Archieven en het Oorlogs- en Verzetscentrum Groningen, 
waarbij ruim 750 leerlingen uit de provincie Groningen een ochtendprogramma volgen 
rondom de oorlogsperiode in Groningen. In 2021 zal dit uitgevoerd worden middels een 
filmopname onder andere vanuit de synagoge. 

- Samen met Stichting Kunst&Cultuur en Sjoelplein Winsum (Synagoge Winsum) is een 
educatieproject geformuleerd waarmee we de doelgroep basisschool groep 5/6 willen 
bereiken. Middels verhalen, liedjes en musici nemen de scholieren kennis van de Joodse 
cultuur. In 2021 werken we aan een pilot met een tweetal scholen. Dit willen we realiseren 
middels een CMK-subsidie.  

- SFS is partner in het project ‘Stap op de rode loper’. Dit betreft een dagprogramma voor 
vmbo scholieren waarbij taal en letteren centraal staan. De scholieren bezoeken 
verschillende locaties (waaronder de synagoge), waar workshops worden verzorgd. 

- Het project ‘Oorlog in mijn buurt’ is in Amsterdam een bekende en succesvolle manier om 
basisscholieren in contact te brengen met ooggetuigen van de Tweede Wereldoorlog. SFS 
werkt mee aan de voorbereiding van de eerste editie in Groningen. 

- ‘Namen en nummers Nederland’. Een educatieproject dat samen met een buurtproject in de 
Herepoortbuurt wordt uitgevoerd. Bewoners (jong en oud) leren de vroegere Joodse 
bewoners in hun buurt kennen. Ondersteund door onder andere het JCK.  

 
2.2 Activiteiten 
 
Verrassend, enthousiasmerend, inspirerend, soms emotionerend. Deze woorden karakteriseren de 
vele berichten in het gastenboek in de synagoge. Het zijn eveneens woorden die toepasbaar zijn op 
de grote variatie aan activiteiten die geprogrammeerd staan voor het jaar 2021.  
 
2.2.1 75 jaar Vrijheid +1  
Vanwege de lockdown gingen vele activiteiten in het kader van de herdenking en viering van 75 Jaar 
Vrijheid niet door. Veel bijeenkomsten en activiteiten zijn verplaatst naar 2021. In het kader van 75 
jaar vrijheid bieden we de synagoge aan als podium voor activiteiten van verschillende culturele 
instellingen die eveneens vormgeven aan dit jubileum. Daarnaast ontplooien we diverse activiteiten 
die in datzelfde kader aansluiten bij onze doelstelling. Een overzicht. 
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- Educatieprogramma’s (zie 2.1) 
- Open Joodse Huizen/Huizen van Verzet 

Dit bijzondere herdenkingsprogramma zal in 2021 worden uitgevoerd i.s.m. OVCG en het JCK. 
We zetten in op een aangepaste uitvoering, waarbij we enkele grote locaties op 4 en/of 5 mei 
openstellen voor een vertelling die verbonden is aan deze locatie. Daarnaast bereiden we 
nieuwe podcasts voor, waarin verhalen op een aansprekende manier verteld worden. In dit 
project werken we samen met Sjoelplein Winsum, Synagoge Appingedam en het 
Cultuurhistorisch Centrum Oldambt in Winschoten.  

- De Mauthausen liederen, vertolkt door Niki Jacobs 
De bekende zangeres Niki Jacobs vertolkt de Mauthausenliederen. De liederen zijn 
gecomponeerd door Mikis Theodorakis en geïnspireerd op zijn memoires over zijn 
gevangenschap in het concentratiekamp Mauthausen. Liefde als overwinning op de dood is 
het centrale thema. 

- ‘Door de nacht klinkt een lied’, een voorstelling waar muziek en vertelling gecombineerd 
worden. 
De voorstelling geeft perspectief op het leven van drie zangeressen, die zich tijdens de 
Tweede Wereldoorlog onder verschillende omstandigheden staande wisten te houden. 
 

2.2.2 Cursussen/Verdieping over Joodse cultuur en religie 
- Een kennismakingscursus Hebreeuws zal in het najaar aangeboden worden door onze vaste 

docent Chris van Wierst. 
- Wekelijks stelt SFS het Rabbinaatshuis ter beschikking voor een cursus Hebreeuws voor 

gevorderden. Deze cursus wordt online gegeven. 
- Het Platform Religie en Levensbeschouwing (waarin SFS een deelnemende organisatie is) en 

de leesgroep Joden en Katholieken komen in de synagoge samen voor dialoogsessies, vaak 
rondom een vooraf besproken thema. 

- SFS stelt het Rabbinaatshuis ter beschikking als plaats van ontmoeting van de joodse 
studenten- en jongerenvereniging IJAR in Groningen. 

 
 
 

 De synagoge: (thema)rondleidingen, concerten en ook digitaal onderwijs! 
 
 
2.2.3 Lezingen en concerten  
       - De Europese Dag van het Joodse Cultureel Erfgoed 

Tijdens deze 22e editie van deze zondag in september zal de synagoge weer in het teken staan 
van een nog nader te bepalen (Europees) thema. 

- Lezing: ‘Liever dier dan mens’ 
Pieter van Os, winnaar van de prijs voor het beste journalistieke boek in 2020, zal een lezing 
verzorgen n.a.v. zijn boek ‘Liever dier dan mens’. Deze lezing zal waarschijnlijk online 
verzorgd worden. 
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- Lezing en workshop: Joodse genealogie door Regina Philip 
De initiatiefneemster van joodsgroningen.nl is een echt verteller, maar luistert ook graag. In 
deze workshop (i.s.m. de Nederlandse Genealogische Vereniging afd. Groningen en de Ned. 
Kring voor Joodse Genealogie) leer je onderzoek doen en worden bijzondere verhalen en 
ontdekkingen gedeeld. 

- Lezing: De wereld van Flavius Josephus 
I.s.m de Protestantse Theologische Universiteit een lezing over de joods-Romeinse 
historieschrijver. 

 
2.2.4 Lokale initiatieven 

- Deelname aan de Dag van de Groninger Geschiedenis. 
SFS is samen met onze Syneon-partners vertegenwoordigd op de informatiemarkt op de 
studiezaal van de Groninger Archieven. 

- Deelname Platform Religie en Levensbeschouwing in Groningen (permanent) 
In juni komen vertegenwoordigers van diverse levensbeschouwingen bijeen in de synagoge. 
Tijdens deze dialoogmiddag staat een thema centraal waarover vanuit de verschillende  

- Kristallnachtherdenking. 
SFS werkt binnen een werkgroep met diverse lokale partners aan de Kristallnachtherdenking 
rondom 9 en 10 november. 

 
2.2.5 Exposities in 2021 

Vanwege de nieuwe permanente expositie zal hier in 2021 veel nadruk op worden gelegd. 
 

- Zicht op Stad. Expositie i.s.m.  
Stichting Behoud Beeldende Kunsten Groningen (febr.-begin mei) 

Deze jubilerende Stichting gaat een expositie samenstellen vanuit hun collectie. De rode 
draad vormt de Stad Groningen, van diverse kunstenaars worden stadsgezichten getoond. 

- Activiteitenmaand rondom de permanente expositie (museale herinrichting; half mei – juni). 
Hiervoor heeft SFS het project ’40 Jaar SFS’ geformuleerd. Het eerste deel van het 
jubileumproject start met een reeks (vanwege covid-19 kleinschalige) bijeenkomsten rondom 
de nieuwe museale presentatie en zal afgesloten worden met de opening van de 
zomerexpositie. 

- Jubileumexpositie: Piet Cohen (juli – september) 
Op 28 november 1981 werd de Folkingestraat Synagoge weer her-ingewijd. Het oude 
exterieur van 1906 werd gerestaureerd, maar voor het interieur moest een nieuw ontwerp 
komen. Dit werd geleverd door designer Piet Cohen (1935). In deze expositie staat het design 
van Piet Cohen centraal: van badkamer tot sjoel! Speciale aandacht is er voor de judaïca, de 
joodse rituele (gebruiks)voorwerpen die Cohen ook nu nog ontwerpt. Deze expositie vormt 
het tweede onderdeel van het project ’40 Jaar SFS’.  

- Jubileumexpositie: Dit is een sjoel! (oktober of november/december) 
Een kleinschalige expositie over de redding van de synagoge in de jaren 1970. Rondom deze 
expositie zullen verschillende activiteiten worden georganiseerd, waarbij we de veelzijdigheid 
van 40 jaar aan publieksactiviteiten zullen benadrukken. 

- World Press Photo (oktober of november) 
Sinds 2016 huisvest de synagoge de exposities van Non Fiction Photo in Groningen, waarvan 
de World Press Photo tentoonstelling de meest bekende is. Ook in 2021 verwachten we deze 
wereldberoemde persfoto’s weer te kunnen presenteren in de synagoge. 
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- Vrijheid met een zwarte rand (expositie 2020) 
In 2020 heeft SFS deze expositie ontwikkeld met als thema de joodse gemeenschap in 

Groningen na de bevrijding. N.a.v. getoonde belangstelling gaan we in 2021 onderzoeken of 

(een deel van) de expositie elders in onze provincie gepresenteerd kan worden 

- 50x Israëls: het succes in fotogravures (expositie 2019) 

Deze in 2019 door SFS ontwikkelde expositie wordt in 2021 in de Synagoge van Enschede en 

later nog in Nijmegen tentoongesteld. SFS heeft deze expositie samen met een nazaat van de 

wereldberoemde kunstenaar Jozef Israëls (geboren aan de Vismarkt in Groningen) 

ontwikkeld. 

 
2.3 Bereik 
 
De synagoge is – mits de COVID-19 preventievoorschriften dat toestaan – in van maart tot en met 
december vijf middagen per week (dinsdag tot en met vrijdag en zondag) geopend voor bezichtiging. 
In de maanden januari en februari zijn dit respectievelijk 2 en 3 middagen per week. Ieder heel uur 
wordt er een rondleiding door de synagoge verzorgd. De bezoeker komt alleen tijdens een 
rondleiding in het religieuze deel van het gebouw. Op zondag worden er twee rondleidingen door de 
vroegere joodse buurt aangeboden. Deelnemers bezoeken dan ook de vroegere Jeugdsjoel aan de 
Folkingedwarsstraat. In de zomerperiode breiden we de openingstijden uit met minimaal twee 
ochtenden. 
 

  
Ieder heel uur kunnen bezoekers aansluiten bij een rondleiding. 
 
Het valt moeilijk te voorspellen hoe de bezoekersaantallen zich in 2021 zullen ontwikkelen. Veel 
hangt uiteraard af van de vraag of en zo ja in welke aantallen men de synagoge mag bezoeken i.v.m. 
de COVID-19- maatregelen. Daarnaast heeft de realisatie van de herinrichting door diezelfde COVID-
19 aanzienlijke vertraging opgelopen. Dat betekent dat we als alles meezit, pas in juni kunnen 
profiteren van hogere bezoekersaantallen. Vandaar dat we voor 2021 uitgaan van de volgende 
conservatieve schatting; Geschat aantal bezoekers, afgezet tegen de ontwikkeling van de 
bezoekersaantallen in 2020.  
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Bezoekcijfers SFS 

  
Gerealiseerd 
2019 

Prognose 
gerealiseerd 
2020  

Prognose 
2021 

Bezoekers 7200 4750 6500 

Groepsbezoek en 
educatie 3114 1330 1500 

Deelnemers activiteiten 15300 6100 4500 

        

Totaal 25614 12180 12500 

 
Toelichting 2021: 
Uitgaande van een licht herstel t.o.v. 2020, is een terugkeer naar de situatie van 2019 niet realistisch. 
Vanwege de nieuwe museale presentatie is het aannemelijk dat het aantal betalende bezoekers 
t.o.v. 2020 zal stijgen. Het groepsbezoek zal meer moeite hebben te herstellen, mede omdat in het 
schooljaar 2020/2021 nog veel digitaal gewerkt zal worden. Daar liggen ook kansen voor ons, 
waardoor het aantal deelnemers aan online gastlessen naar verwachting toeneemt t.o.v. 2020, maar 
het aantal deelnemers aan de fysieke educatieprogramma’s zal dalen t.o.v. 2020. Het is 
onwaarschijnlijk dat in de eerste helft van 2021 weer fysieke evenementen met meer dan 30 
deelnemers georganiseerd kunnen worden. 
 
2.4 Marketing 
 
SFS gaat in het kader van de nieuwe museale presentatie een mediacampagne starten. Dit doen we 
met behulp van een eerder uitgebracht adviesrapport. Vanaf medio april 2021 zullen we de nieuwe 
huisstijl invoeren middels website, social media, nieuws- en donateursbrief. In de daaropvolgende 
maand zal een pr-campagne starten waarbij we de aandacht vestigen op de heringerichte synagoge. 
Deze pr-campagne wordt gekoppeld aan het activiteitenprogramma binnen het project ’40 jaar SFS’, 
waarbij mensen en specifiek doelgroepen middels een gevarieerd programma kennis kunnen nemen 
van de heringerichte synagoge. Onderzocht wordt op welke wijze en via welke kanalen we elke 
doelgroep  het best kunnen bereiken. We doen dat mede in overleg met Marketing Groningen. 
 
Met het magazine Jagdaf (joods magazine voor Noord-Nederland) zet SFS de structurele 
samenwerking voort die in het najaar van 2020 is ingezet, waarbij we in ieder nummer ruimte krijgen 
voor een artikel rondom onze activiteiten.  
 

                     
In de heringerichte synagoge is heel veel aandacht voor het lokale verhaal en dit wordt geïllustreerd 
bijvoorbeeld met reclamemateriaal van Joods-Groningse ondernemers: kwartetspel van de firma C. 

Polak in Groningen en een speldje van de firma Van Berg uit Winschoten. 
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3     Samenwerking  
  
3.1  De Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK)   
Een belangrijke samenwerkingspartner is SOGK, de eigenaar van de synagoge. De SOGK beschikt over 
kennis en veel ervaring over de omgang en instandhouding van religieus erfgoed. Vooral op het 
gebied van bouwkundige zaken werkt SFS nauw samen met SOGK. Deze samenwerking is 
geïntensiveerd door de museale herinrichting.  
 
 
3.2 De Nederlands Israëlitische Gemeente te Groningen (NIGG) 
De NIGG maakt op sjabbat en op de treur- en feestdagen gebruik van de synagoge. De 
Rabbinaatskamer staat ter beschikking voor het ‘lernen’ (studie). In het kader van educatie, maar ook 
de museale inrichting betrekt SFS de NIGG bij diverse ontwikkelingen. De bestuursleden van de NIGG 
dienen als bron van kennis en als klankbord voor SFS. Waar mogelijk helpt SFS de NIGG bij het 
plannen en faciliteren van activiteiten rondom het gemeenteleven. In 2021 hopen we ook het 
rabbinaatshuis zodanig aangepast en heringericht te hebben dat het rabbinaatshuis voor velerlei 
doeleinden geschikt is, waaronder voor het houden van sjoeldiensten in de winter. 
 
3.3 Syneon Noord 
Syneon is een samenwerkingsverband van (museale) synagogen in noordoost Nederland. Dit verband 
houdt elkaar op de hoogte van ontwikkelingen en activiteiten die voor de partners van belang 
kunnen zijn. SFS werkt in kleiner verband samen met de beheerders en/of bestuurders van de 
synagogen in Appingedam, Bourtange, Leek, Winsum en Zuidlaren. We trekken samen op tijdens 
evenementen zoals de Dag van de Groninger Geschiedenis en de Dag van het Joodse Erfgoed. 
Daarnaast maken we intensief gebruik van elkaars kennis en ervaring. SFS gaat in 2021 verder 
werken aan de ontwikkeling van gezamenlijke programma’s waarin deelnemende organisaties van 
Syneon Noord een rol in spelen. SFS wil daarmee benadrukken dat we niet alleen in de stad, maar 
ook in de provincie de rijke joodse cultuur kunnen terugvinden: overal cultuur! 
 
3.4 De Ehemalige Jüdische Schule (zie ook 1.2) 
SFS werkt al geruime tijd samen met de Ehemalige Jüdische Schule in Leer (Oost-Friesland, 
Duitsland). De samenwerking uit zich in de uitwisseling van exposities en andere culturele uitingen 
zoals concerten of lezingen. Voor Oost-Friesland – en voor Duitsland in het algemeen – is dit 
samenwerkingsproject van belang aangezien een groot deel van het Joodse erfgoed aldaar ten tijde 
van het nazibewind is vernietigd.  
 
3.5 Overige samenwerkingspartners 
Samenwerking met organisaties die ervaring hebben in de omgeving zoals de Verhalen van 
Groningen, RHC Groninger Archieven, de Stichting Oorlogs- en Verzetscentrum Groningen en het 
Groninger Museum. SFS is aangesloten bij diverse netwerkverbanden, zoals het educatie- en 
directeurenplatform vanuit Erfgoedpartners, de initiatieven van Kunst & Cultuur Groningen en de 
Stichting Musea en Herinneringscentra 40-45. In de directe nabijheid van de synagoge werkt SFS 
samen met de lokale middenstand in de Folkingestraat, zoals Brasserie Midi voor lunch-
arrangementen en galerie Ter Borg voor de kijkdagen voorafgaand aan de kunstveiling in de 
synagoge. SFS volgt de ontwikkeling van het Museum aan de A rondom het Noordelijk 
Scheepvaartmuseum met grote belangstelling en draagt graag bij aan de ontwikkeling van een 
Historisch Kwartier in Groningen, waar de synagoge een vast onderdeel van hoort te zijn.  
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4 Organisatie 
  
In het najaar van 2020 bestond de organisatie uit 50 vrijwilligers (onder wie een zestal 
bestuursleden), 1 algemeen manager (0,7 fte) en 1 medewerker educatie, programmering en 
communicatie (0,25 fte) en 1 huishoudelijk medewerkster voor (0,125 fte). In 2021 gaat SFS verder 
gaan met de ontwikkeling en uitbreiding van het vrijwilligersbestand. Alleen dan kunnen we de ruime 
openstelling en het omvangrijke educatieprogramma blijven garanderen.  
 
Het bestuur vergadert iedere maand. Minimaal vier keer per jaar wordt een vrijwilligersvergadering 
belegd, waarvan twee vergaderingen samen met het bestuur, om terug- en vooruit te blikken. Goed 
werkgeverschap is een belangrijke voorwaarde bij alle werkzaamheden. Voor tijdelijke exposities 
wordt een introductieavond voor het team georganiseerd, zodat men goed op de hoogte is van de 
interne activiteiten, dit bevordert de deskundigheid en de betrokkenheid.  
 
4.1 Scholing 
Om de gewenste kwaliteit te blijven leveren en een prettige en veilige werkomgeving te creëren 
worden in 2021 opnieuw intern cursussen aangeboden. Dit doen we ook om de professionaliteit van 
onze organisatie te bevorderen. Tegelijkertijd draagt dit bij aan een goed en verantwoordelijk 
bestuur van de organisatie. 

- In 2021 gaan we weer een interne bijscholingscursus organiseren, met een aantal 
onderwerpen , die over het jodendom handelen. Zo mogelijk op locatie, maar voor enkele 
sprekers zal het een digitale cursussessie worden. 

- In het voorjaar/zomer van 2021 organiseren we een team-excursie naar onze partner, de 
Ehemalige Jüdische Schule in Leer. We combineren het aangename met het nuttige: een 
teamuitje en een inhoudelijke bijdrage. (Dit zou in 2020 plaats vinden, maar kon vanwege de 
lockdown geen doorgang vinden) 

- De floormanagers – en andere geïnteresseerde vrijwilligers – nemen periodiek deel aan een 
cursus bedrijfshulpverlening. Op het gebied van veiligheid geeft het adviesorgaan ‘Bij Leven 
en Welzijn’ voorlichting. 

- Het team van baliemedewerkers en gidsen wordt actief gecoacht door het management van 
SFS. Aandacht voor elkaar bevordert zowel de kwaliteit van het werk als de werksfeer.  
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Tot slot 
 
Na vele jaren van voorbereiding nemen we in 2021 gebruik van een geheel vernieuwde synagoge. 
115 Jaar na de bouw en 40 jaar na de herinwijding gaan het gebedshuis en de Stichting Folkingestraat 
Synagoge een nieuwe fase in. Met de nieuwe museale presentatie gaat SFS het joodse verhaal van én 
in Groningen de komende jaren op een eigentijdse en aansprekende manier vertolken. Meer dan 
ooit maakt de synagoge deel uit van de culturele infrastructuur van Stad en Ommelanden. Dit is dé 
plaats in Noord-Nederland om kennis te maken met de joodse cultuur en de eeuwenlange 
geschiedenis van joden in Groningen. Naast een plaats vol verhalen, is de synagoge ook een 
ontmoetingsplaats voor dialoog. We zoeken verbinding zonder de joods-Groningse identiteit uit het 
oog te verliezen. Terwijl de tegenstellingen in de maatschappij in een roerig jaar als 2020 steeds 
scherper lijken te worden, wil SFS bijdragen aan wederzijds begrip, verdraagzaamheid en tolerantie. 
Gemotiveerd en met veel ‘nesjomme’ (de joodse ziel / het joodse gevoel) zien wij 2021 tegemoet! 
 
 
Namens het bestuur, 
 
 
 

 
 
 
Gaby Poell 
Voorzitter Stichting Folkingestraat Synagoge 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


